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1. Egy  m = 3 kg tomegu test egy α = 30º-os lejto aljaban talahato. A testet egy F erovel huzzuk felfele ugy, 
hogy ennek iranya β = 45º-os szoget zar be a lejtovel. A lejto es a test kozotti surlodasi egyutthato µ = 0,1.  
(g = 10 m/s2). 

a) mekkora kell legyen az F ero ahhoz, hogy a test egyenletesen haladjon 
felfele a lejton 
b) ha a lejto hossza l = 8 m, milyen sebessege lesz a testnek a lejto 
aljaban, akkor ha a tetejerol szabadon csuszni hagyjuk 
c) a lejto a = 2 m/s2 gyorsulassal mozog jobbra, es a lejton levo testre egy 

FnF1 ⋅=  tipusu ero hat ahol F az a) pontban kiszamitott ero. Milyen 
ertekeket vehet fel az “n” allando ahhoz hogy a test egyenletesen 
gyorsulva haladjon a lejton felfele vagy egyenletesen csusszon lefele. 

  
2. Ket egymastol adiabatikusan szigetelt, elhanyagolhato hokapacitasu edeny terfogatainak aranya V2/V1=2, 
(V1=1m3). Mindketto egyatomos gazzal van toltve p0=105N/m2 nyomason. A homersekletek aranya T2/T1=2, 
(T1=300 K). Osszecsatoljuk az edenyeket egy elhanyagolhato terfogatu csovon keresztul, melyen egy 
kezdetben bezart csap talahato. Szamitsuk ki: 
a) a gazatomok szamat mindket edenyben es hatarozzuk meg hany mol gaz talahato mindenik edenyben  
b) annak a Carnot-fele korfolyamatnak a hatasfokat amely a fentemlitett homersekletek kozott mukodne 
c) a vegso nyomast es vegso homersekletet a csap kinyitasa utan 
d) annak a hoerogepnek a hatasfokat amely egy olyan korfolyamat alapjan mukodne amelyet a c) pontnal 
kiszamitott homersekletu izoterma, egy izochor allapotvaltozas (V1=1m3) es egy olyan izobar allapotvaltozas 
alkotna amely atmegy a V2=2m3 izochor allapotvaltozas es az adott izoterma metszespontjan.  
 
3. Egy R1 = 20 Ω ellenallasu izzo es egy ismeretlen RL ellenallasu es L  induktanciaju tekercsbol allo 
aramkort egy U = 87 V effektiv feszultsegu es 50 Hz frekvenciaju alternatorrol uzemeltetunk. Tudva hogy az 
izzon mert effektiv feszultseg erteke U1 = 50 V a tekercsen merte pedig U2 = 70 V, szamitsuk ki: 
a) az aramkorben folyo aram aramerossegenek effektiv erteket 
b) az alternator altal folyositott latszolagos teljesitmenyt (Pa) es az izzo altal felvett aktiv teljesitmenyt (P1)  
c) a tekercs RL ohmos ellenallasat es L  induktanciajat 
d) az alternator es a tekercs aktiv teljesitmenyeit (P illetve P2) 
 
4. Egy bikonvex gyujtolencse n = 1,5 toresmutatoju optikai uvegbol keszult. A ket gombfelulet sugara 12 cm 
A lencsetol 20 cm tavolsagra egy fenyes testet helyezunk. 
a) szamitsuk ki a lencse fokusztavolsagat 
b) adjuk meg  a lencse kepalkotasat analitikusan es grafikusan is 
c) a lencse altal alkotott kep targykent szolgal egy masik konvergens lencsenek, amelynek fokusztavolsaga 
ugyanakkora mint az elso lencse fokusztavolsaga es D tavolsagra helyezkedik el tole. Adjuk meg  a lencse 
kepalkotasat analitikusan es grafikusan  D es a vegso kep termeszete, helyzete es nagysaga fuggvenyeben.  
d) hatarozzuk meg egy targy es a valos kepe kozotti legkisebb tavolsagot amelyet a konvergens lencsevel 
kaphatunk  
 
5. Jelentsuk ki a fenyelektromos hatas torvenyeit. 
 
MUNKAIDO: 3 ora. 
 
Pontozas:  
• 10 pont hivatalbol 
• 1 - 4 feladatok egyenkent 20 pont 
• 5. feladat 10 pont 
 


